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Gondolkodtam, mit is kellene írni
egy induló újság elso oldalára...

Mit akar üzenni egy újság, ami az anarchizmust tartja fő témájának?
Azt hiszem, a legfontosabb üzenet, amit most elmondhatunk vele az, hogy 

NEM VAGY EGYEDÜL! 
Anarchistának lenni a legtöb helyen és helyzetben elég magányos állapot. Az iskolában, a munka-
helyeden és – hacsak nem vagy kivételesen szerencsés helyzetben –, a családodban is. 

De nem csak Te gondolod, hogy a világban valami nagyon nincs rendben és hogy a dolgokat nem 
javítgatni kellene, hanem egész életünket teljesen új alapokra építeni. Vagyunk még, akik úgy 
gondolják, hogy az anarchista alapelvek mentén szervezett közösségek igazságosabban és job-
ban tudnának működni, mint jelen társadalmunk.

Az a feladatunk, amit szellemi elődeink a legfontosabbnak tartottak, elmondani az embereknek, 
hogy van megoldás a megoldhatatlannak tűnő problémákra. A megoldás pedig bennünk van, nem 
előre megtervezett társadalmi rendszerekben, hanem  szándékaink, gondolataink és tetteink 
összességében. Ha ragaszkodunk alapelveinkhez már el is értük , amit szeretnénk, saját auto-
nómiánkat. Az autonóm egyének pedig önkéntes és szabad szövetségben megteremthetik saját 
Anarchiájukat.

Anarchia ott van, ahol Te vagy, ahol mi vagyunk és anarchistaként viselkedünk másokkal.

A világnak - újra - nagy szüksége van idealistákra!

Nem vagy egyedül!

Keress minket!
Keressünk egymást!

Éljen az Anarchia! 

autonomautonom@riseup.net
fb.com/Út-Anarchiába

Te anarchista vagy? A válasz meglephet! 

Jó eséllyel már hallottál az anarchistákról és hogy miben is hisznek. Jó eséllyel az is meg lehet, 
hogy majdnem minden, amit hallottál, ostobaság.

Úgy tűnik, sokan gondolják őket az erőszak, a káosz és a rombolás híveinek, hogy a rend és 
szervezettség minden formájának esküdt ellenségei, vagy egyszerűen csak őrült nihilisták, akik 
mindent fel akarnak robbantani.

Valójában az igazság  ezektol nem is állhatna távolabb.

Az anarchisták hiszik, hogy az emberek képesek ésszerű, méltányos módon viselkedni, anélkül, 
hogy kényszerítenék rá őket. Ez egy nagyon egyszerű gondolat. De ez az, amit a gazdagok és a 
hatalmasok mindig nagyon veszélyesnek tartottak.

Teljesen leegyszerűsítve az anarchisták két alapvető feltételezésre építik eszméjüket. Az első, 
hogy az emberek megfelelő körülmények között annyira viselkednek megfelelően és ésszerűen, 
amennyire nekik megengedett, és képesek megszervezni önmagukat és közösségeiket, anélkül, 
hogy megmondanák nekik, hogyan tegyék azt. A második, hogy a hatalom megront. Az anar-
chizmus ezért legfőképpen csak bátorság kérdése, azaz hogy felvállaljuk-e a tisztességesség 
alapelveit, amelyekhez hűen élünk, és azt, ami logikusan ezekből következik. Furcsának tűnhet, 
de lényegét tekintve lehet, hogy Te is anarchista vagy – csak még nem tudsz róla!

Vegyünk néhány példát a mindennapi életbol!

Ha egy zsúfolt buszra vársz, akkor is megvárod, míg sorra kerülsz, ha tudod, hogy tolakodva, 
lökdösődve előbbre juthatnál, következmények nélkül?

Ha a válaszod „igen”, akkor úgy viselkedsz, ahogy egy anarchista tenné! A legalapvetőbb anar-
chista alapelv az önszerveződés, azaz a vélekedés, miszerint az embert nem szükséges büntet-
hetőséggel rendre kényszeríteni, annak érdekében, hogy megértsék és tiszteljék egymást és a 
másik méltóságát.

Mindenki úgy hiszi, képes önmagától is ésszerűen viselkedni. Ha azonban mégis úgy vélik, szük-
ségünk van törvényekre és rendőrségre, azt azért teszik, mert másokról nem feltételezik ezt. 
De, ha Te így vélekedsz róluk, ők miért ne gondolnák ugyanezt Rólad? Az anarchisták szerint 
majdnem az összes anti-szociális viselkedési forma, ami miatt szükségesnek tartjuk, hogy had-
seregek, rendőrség, börtönök és kormányok ellenőrzése alatt éljünk, éppen ezen rendszer okozta 
egyenlőtlenség és igazságtalanság következményei, amit a hadseregek, a rendőrség, a börtönök 
és a kormányok tettek lehetővé. Igen, ez az egész egy ördögi kör! Ha az embereket úgy kezelik, 
hogy a véleményük nem számít, valószínűleg dühösek és cinikusak lesznek, akár erőszakossá is 
válhatnak – ami miatt természetesen a hatalmat birtoklók könnyen kijelenthetik, hogy a vélemé-
nyük nem számít. Azonban, ha egyszer megértik, hogy véleményük éppen annyira számít, mint 
bárki másé, egyszerre figyelemre méltóan megértővé tudnak válni. Rövidre zárva a történetet, 
az anarchisták úgy vélik, hogy éppen a hatalom és annak hatásai okozzák az emberi ostobaságot 
és felelőtlenséget.
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Tagja vagy valamilyen klubnak, csapatnak vagy más önkéntes szervezetnek, ahol a döntéseket 
nem egy vezető hozza, hanem azok az általános egyetértésen alapulnak? 

Ha a válaszod „igen”, akkor egy olyan szervezethez tartozol, amelyik anarchista alapelven mű-
ködik. Ez az önkéntes társulás! Ez csupán a demokratikus alapelvek mindennapi alkalmazása. 
A különbség az, hogy az anarchisták szerint ezek mentén lehetséges a társadalom egészének 
megszervezése, ahol minden a csoport tagjainak szabad beleegyezésén alapszik, ezért minden 
alá- és főlérendelésen, parancsok láncolatán és katonai struktúrán alapuló szervezet, mint a had-
sereg, a bürokrácia és a nagy vállalatok létezése nem lesz többé szükséges. Talán nem hiszed, de 
ez lehetséges. Talán mégis elhiszed. Mert minden egyes alkalommal, mikor egyetértésen alapuló 
megállapodást kötsz, önként megállapodsz egy másik személlyel, megértésen alapuló kompro-
misszumot kötve, figyelembe véve a másik fél egyéni helyzetét és szükségleteit – úgy teszel, 
mint egy anarchista, még ha nem is vagy ennek tudatában.

Anarchizmus az, mikor az emberek szabadon választhatják meg cselekedeteiket és önmagukkal 
egyenlőkként bánnak másokkal – ez magában foglalja ebből kifolyólag a mások iránti felelőssé-
günk tudomásul vételét is. Ez egy másik kritikus ponthoz vezet: amíg az ember természetéből 
adódóan ésszerű és figyelmes a vele egyenlőkkel, olyannyira megbízhatatlanná válik, amint ha-
talmat kap mások felett. Adj hatalmat valakinek és így vagy úgy, de majdnem mindig visszaélés 
lesz a vége.

Úgy véled, hogy a legtöbb politikus önző, egoista disznó, aki valójában nem törődik a köz ér-
dekével? Úgy gondolod, hogy olyan gazdasági rendszerben élünk, amelyik ésszerűtlen és nem 
igazságos? 

Ha a válaszod „igen”, akkor máris csatlakoztál korunk társadalmának anarchista kritikájához – 
legalább is annak nagy körvonalaihoz.

Az anarchisták hiszik, hogy a hatalom megront és éppen azok, akik egész életükben a hatalmat 
hajszolják, azok a legkevésbé alkalmasak annak birtoklására. Úgy gondolják, hogy jelenlegi gazda-
sági rendszerünk jobban jutalmazza a gátlástalan és önző viselkedést, és azt kevésbé, ha tisztes-
ségesek és gondoskodó emberi lények vagyunk. Sokan érzik ezt így. A különbség az, hogy sokan 
úgy gondolják, hogy ez ellen nem tehetnek semmit, vagy – és ez az, amihez a hatalom leghűbb 
kiszolgálói valószínűleg ragaszkodni fognak – hogy a dolgok ennél csak rosszabbá válhatnak.

De mi van akkor, ha ez mégsem lenne igaz? 

Tényleg van okunk mégis hinni ebben az egészben?  Mikor módunkban áll a valóságban is letesz-
telni, kiderül mennyire nem igaz a szokásos jóslatok legtöbbje, amik az állam és a kapitalizmus 
hiányából eredő történésekről szólnak. Az emberek évezredekig éltek kormányok nélkül. A világ 
számos részén élnek ma is emberek kormányok ellenőrzésén kívül. Mégsem öldöklik egymást. 
A legtöbbjük csak élni szeretné az életét, ahogy más is tenné. Természetesen ez egy összetett, 
városi és technológiai környezetben sokkal bonyolultabb lehet, pedig a technológia nagyban meg 
is könnyíthetné problémáink megoldását. Valójában még most sem kezdünk el igazából azon gon-
dolkodni, milyen lehetne az élet, ha a technológiát a valódi emberi szükségletekhez igazítanánk. 
Hány órát kellene dolgoznunk egy működő társadalom fenntartásának érdekében,- ha megsza-
badulnánk az összes haszontalan és romboló foglalkozástól, mint például telemarketinges, jogász, 

börtönőr, gazdasági elemző, PR-szakértő, vagy a bürokratáktól és politikusoktól, ha a legjobb 
tudósaink felhagynának például az űrfegyverek fejlesztésével, a tőzsdepiacok működtetésével, és 
mondjuk azon dolgoznának, hogy gépesítsünk minden veszélyes és idegesítő munkát, a szénbá-
nyászattól a fürdőszoba takarításig, és a fennmaradó el nem végzett munkát egyenlően eloszta-
nánk? Öt órát? Négyet? Hármat? Kettőt? Senki sem tudja, mert még senki nem tette fel ezeket a 
kérdéseket. Az anarchisták ezeket tartják a valóban fontos kérdéseknek, amiket fel kellene tenni.

Tényleg hiszel a dolgokban, amiket a gyermekednek mondasz?
(Vagy a szüleid mondanak Neked?) 

„Nem számít ki kezdte!”, „Rossz dolgokat nem lehet rossz dolgokkal helyrehozni!”, „Takarítsd fel 
a saját piszkodat”, „Úgy cselekedj másokkal, ahogy…”, „Ne légy gonosz az emberekkel, csak azért 
mert mások, mint te!”

Talán el kellene döntenünk, hogy elmondjuk-e nekik az igazat arról, hogy mi a rossz és jó, vagy 
csak azt, amit saját magunk is komolyan veszünk. Mert ha levonod a logikus következtetéseket 
ezekből az erkölcsi alapelvekből, eljutunk az anarchizmushoz.

Vegyük azt az alapelvet, miszerint egy rossz cselekedettel nem lehet helyrehozni egy másikat. 
Ha komolyan belegondolunk, ez az elv egymaga elsöpri az alapját a háborúknak és a büntető 
igazságszolgáltatás rendszerének. Ugyanez érvényes a megosztásra: arra tanítjuk a gyerme-
keket, hogy meg kell tanulniuk osztozkodni, figyelembe venni mások szükségleteit, hogy segít-
senek egymásnak, aztán kilépünk a való világba és azt tapasztaljuk, hogy mindenki alapvetően 
önző és verseng a másikkal. Az anarchisták rámutatnak, hogy amit a gyermekeinknek tanítunk, 
az valóban helyes. Nagyjából minden nagyszerű eredmény az emberiség történelmében, minden 
felfedezés, teljesítmény, amely jobbá tette életünket, együttműködés vagy kölcsönös segítség 
eredménye, így van manapság is; többségük pénzének nagyobb részét költi a családjára, bará-
taira, mint magára, miközben valószínűleg mindig lesznek versengő emberek, még sincs okunk 
arra, hogy ilyen viselkedés bátorításán alapuljon társadalmunk, az alapvető életszükségletekért 
folytatott versenyről nem is beszélve. Ez csupán a hatalommal bíró emberek érdeke, hogy mi 
egymástól való félelemben éljünk. Ezért az anarchisták társadalmi felhívása nem csak szabad 
szövetkezésen, hanem kölcsönös segítségen is alapul.

A tény az, hogy a legtöbb gyermek a korábban említett anarchisták által is vallott erkölcs szerint 
nevelkedik, majd felnövése során megtapasztalja, hogy a világ mégsem így működik. Ezért ide-
genedik el sok közülük, vagy válik lázadóvá, vagy követ el öngyilkosságot felnőttként. Egyetlen 
vigaszuk az lehet, hogy gyermekeiket saját képességeik szerint nevelik, és úgy tesznek, mintha 
ez egy igazságos világ lenne. Mi lenne, ha tényleg elkezdenénk felépíteni egy világot, ami tény-
leg az igazságosság alapelvein nyugszik? Nem ez lenne a legnagyobb ajándék, amit csak ember 
adhat a gyermekének?

Úgy gondolod, hogy az emberek alapvetően romlottak és gonoszak, hogy emberek különböző 
csoportjai (a nők, a más bőrszínűek, az egyszerű, kevésbé iskolázott emberek, a szegények ) 
kevésbé értékesek, akik felett a „jobbaknak” kell uralkodni?

Ha a válaszod „igen”, akkor úgy tűnik egyáltalán nem vagy anarchista. Ellenben, ha nemmel vá-
laszoltál, akkor az anarchisták alapelveinek 90%-át már magadévá tetted, és nagyrészt azokkal 
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egyetértésben éled az életed valószínűleg. Minden alkalommal, amikor felelősen és tisztelettel 
bánsz másokkal, anarchistaként viselkedsz. Minden alkalommal mikor ésszerű kompromisszum-
ra jutsz másokkal különbségeitek ellenére, mikor meghallgatod mindenki véleményét és nem ha-
gyod, hogy egy ember döntsön mindenki más helyett, anarchistaként viselkedsz. Minden alka-
lommal, mikor lehetőséged lenne kényszeríteni valakit valamire, de te úgy döntesz, hogy inkább 
az értelmükre és igazságérzetükre hatsz, anarchistaként viselkedsz. Ugyanez érvényes, mikor 
megosztasz valamit a barátoddal, vagy eldöntitek, ki mosogasson, vagy bármi, amit méltányos-
ságra alapozva teszel.

Most persze felvetheted, hogy mindez jól működhet emberek között, kis csoportokban, de 
működtetni egy várost, egy országot, az egészen más dolog. Természetesen ehhez is hozzá-
tennék valamit. 

Még ha decentralizáljuk is a társadalmat és a lehető legtöbb hatalmat osztjuk szét az emberek 
kis csoportjainak, akkor is lesz egy csomó dolog, ami majd koordinálásra szorul, a vasutaktól az 
orvosi kutatások irányának meghatározásáig, de csak azért, mert valami bonyolult, az nem azt 
jelenti, hogy ne lehetne azt demokratikusan tenni, csak nem lesz egyszerű. Valójában az anar-
chistáknak egy csomó különböző elképzelése és víziója van arra, hogyan szervezze meg magát 
egy bonyolult társadalom. Ezeket kifejteni most túl nagy feladat lenne egy ilyen rövid bevezető 
szövegben. Elegendő most annyit mondani, hogy sokan sok időt töltöttek azzal, hogy előálljanak 
elképzeléseikkel, hogyan is működhet demokratikusan egy egészséges társadalom, nem másod-
sorban, fontos megjegyezni, hogy egyetlen anarchista sem állítja, hogy elképzelése tökéletes. 
A legkevésbé sem akarunk egy előre legyártott társadalmi modellt. Az igazság az, hogy felét 
sem tudjuk elképzelni a problémáknak, amik felmerülhetnek majd, ha egy valóban demokratikus 
társadalom építésébe kezdünk, mégis biztosak vagyunk benne, hogy az emberi találékonyság az, 
ami képes megoldani ezeket a problémákat, mindaddig míg az illeszkedik elveinken alapuló szelle-
miségünkbe, amelyek nem mások, mint az a végére láthatóvá vált: az alapvető emberi tisztesség 
alapelvei.

David Graeber 

A fasiszta politika fontos része a mítoszgyártás.
 
Minden náci mozgalomnak megvannak a saját történelmi meséi. A magyar nácik a II. világháború 
egy véres és értelmetlen epizódjában igyekszenek felfedezni a hősiességet. 1945 februárjában 
a visszavonuló német csapatok utolsó magyarországi egységei a budai várba szorultak vissza. A 
még harcképes emberek – német katonák nyilasokkal kiegészítve – a sebesülteket hátrahagyva 
kitörtek a várból, és belerohantak a szovjet tüzérségbe. Túlnyomó többségük ott pusztult. 

Erre az eseményre emlékezve kezdtek különböző náci csoportok utcai demonstrációkat szer-
vezni az 1990-es évek végén. Néhány évig ezt feltűnés nélkül tehették, de a kétezres évek eleje 
óta minden évben antifasiszta tüntetés kíséri parádézásukat. Az aktuális kormány saját céljai-
nak megfelelően néha betiltja a nácik rendezvényét, amelyek általában néhány száz főt vonza-
nak. A megmozdulás – amit ők „Becsület napja” néven reklámoznak – az utóbbi években fontos 
nemzetközi náci találkozóvá bővült. Külföldi résztvevőkkel kiegészítve tudják időnként átlépni a 
félezres létszámot.
 
A nácik célja a hatalom megszerzése, ennek érdekében igyekeznek beépülni az államba. Mivel a 
magyarországi politikai jobboldal jobbra teljes mértékben nyitott, így nincs nehéz dolguk. Az Or-
bán-rendszerben odáig jutottak, hogy a náci demonstráció fedőeseményeként szervezett „Ki-
törés-túra” nemcsak teljes mértékben legális, de a szervezőkön keresztül még állami pénzeket 
is sikerül nekik idecsatornázni. 

2020-ban sikerült felhívni a figyelmet a nácik akciójára. Széleskörű és sokszínű tiltakozás zajlott 
nem csak a demonstráció, de a szintén demonstratív jellegű túra ellen is. Ennek ellenére sikerült 
mindkettőt megtartani, de nem zavartalanul. A Városmajorban parádézó nácikat nemcsak kor-
don és masszív rendőrsorfal vette körül, de ezúttal antifasiszta ellentüntető is több volt, mint 
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náci. A demonstráció után több helyen a felsorakozó rendőrök védték meg a környéken mozgó 
fasiszta csoportokat. Az állam számít rájuk és felhasználja a fasiszta segédcsapatokat, ezért 
biztosítják számukra a parádézás lehetőségét. Viszont a társadalom egyre nagyobb része ismeri 
fel, hogy az életkörülményeink elleni folyamatos támadás milyen szoros összefüggésben van a 
fasiszta jelenségek szaporodásával. A kormány bűnbakokat akar elénk állítani, és ebben lelkesen 
támogatják a náci csoportocskák. Az elnyomás fokozódása a fasizmus erősödését jelenti.

Meg kell állítani a fasisztákat! Ki kell űzni a nácikat az utcákról! Soha többé fasizmust!

A magyar liberális, ellenzéki, de semmiképp nem a kormánytól függő sajtó döntő része sem volt 
hajlandó foglalkozni a közelgő eseménnyel, amit kihasználva hazai szélsőségesek nemzetközi ne-
onáci/neofasiszta találkozó helyszínévé degradálták Budapestet. Tették ezt azzal a narratívával, 
amit lassan száz éve hallatnak a liberálisok, centristák, polgárok, -kispolgári attitűd-, miszerint 
nekik is joguk van a véleményükhöz, és ha nem foglalkozunk velük, maguktól eltűnnek, nem csi-
náljuk nekik reklámot azzal, hogy beszélünk róluk.

Ez a fajta -gyáva és cinikus- hozzáállás nyitott egyenes utat a fasiszta,náci diktátoroknak a 
hatalomhoz. Mert nem foglalkoztak velük, mert bohócoknak, futóbolondoknak nevezték őket és 
mert cinikus módon még voltak , akik fel is használták fanatizmusukat, hogy kiiktassák a balolda-
liakat, anarchistákat,a szocialistákat, kommunistákat. Ezt támasztotta alá több megnyilvánulás 
is a virtuális térben, „amíg egymást ütik addig jó, nekünk középenállóknak!” A rossz hír az, kedves 
„középen állók”, hogy ezek a történelem szemétdobjáról újrahasznosító, SS egyenruhában masi-
rozó „hagyományörzők” nem unják meg és nem mennek haza. Ők maradnak és ha nem találkoz-
nak ellenállással, akkor akadálytalanul foglalják el életünk különböző szegmenseit , a közterektől 
a kultúráig, és mikor majd végre ti is úgy gondoljátok, hogy ideje tenni valamit, már késő lesz! 

AUTONÓMIA MOZGALOM

NEM FIZETÜNK A VÁLSÁGÉRT! 

1817-ben Robert Owen utópista szocialista megfogalmazta és közzétette a munkások követe-
léseit, amelyek között szerepelt a 8 órás munkanap bevezetése az akkor általánosnak mondható 
12-16 órás munkanappal szemben, mindezt legtöbbször heti hét napon. Gyárában bölcsődét, 
óvodát, iskolát rendezett be munkásai gyermekeinek. Leálláskor fizetést adott dolgozóinak.

Bevezette a haszonból való részesedést, a prémiumot. Röpiratokban fejtette ki nézeteit és szó-
lította fel gyártulajdonos társait, hogy kövessék módszereit. A korabeli angol uralkodó elit gúny-
nyal, megvetéssel és növekvő gyűlölettel fogadta felvetéseit.

Akkor még csak a legidealistábbak gondolták, hogy többet is elérhet a kizsákmányolt munkás-
ság, és nem csak Angliában. Az elkövetkező időkben a Föld szinte minden pontján az ipari for-
radalom fokozta a munkások kizsákmányolását, de a 70 évvel azelőtt leírt gondolatot már nem 
lehetett megállítani. 1886 május elsején 350.000 munkás vonult Chicago utcáira, hogy 8 órás 
munkanapot követeljen, de ennél többet akartak, a bérmunka eltörlését és az elnyomottak teljes 
felszabadítását.

A tüntető tömeg élén az anarchisták mentek. A napokig tartó tüntetéssorozatnak egy május ne-
gyedikén történt rendőri provokációból kirobbanó mészárlás vetett véget. Négy anarchistát ha-
lálra ítéltek a világméretű felháborodás ellenére, de elrettentetés helyett mártírrá tette őket a 
hatalom, ezzel új lendületet adva a nemzetközi munkásmozgalomnak. 1890 május elsején a világ 
minden pontján felvonultak a dolgozók, jogaikat követelve és szolidaritásukról biztosítva sorstár-
saikat. Valóra vált az elnyomó elit rémálma, a kizsákmányoltak összefogtak és kiálltak egymásért.

A 20. század elejére elterjedt a 8 órás munkanap, sok helyen a heti két pihenő nap, vagy rövidí-
tett hatodik nap. A legtöbb országban, hogy ne általános sztrájknapként kelljen szembenéznie 
vele, a hatalom inkább szabadnappá nyilvánította május elsejét.

Mivel már megállítani nem tudta, ezért az uralkodó elit inkább megpróbálta irányítani a mun-
kások szervezkedését. Ez olyannyira sikerült, hogy a II. világháború után már, a magukat szoci-
alistaként aposztrofáló rendszerek is átnevezték „a munka ünnepének” május elsejét, és a sör 
és virsli ünnepévé degradálták, szépen lassan elfeledtetve az emberekkel a kezdeti célokat, a ki-
zsákmányoltak teljes felszabadítását, a bérmunka eltörlését, a termelés teljes munkásirányítás 
alá vonását és nem utolsó sorban az uralkodó osztályok közötti háborúkban való részvétel meg-
tagadását; így biztosítva a munkásságot eláruló és őket ugyanúgy elnyomó és kizsákmányoló 
pártvezetés hatalomban maradását.

Persze a jóléti demokráciának titulált rendszerekben némileg nagyobb volt a szabadság, de a bő-
ség és a növekvő gazdaság – amit fejlődésnek hazudnak – nyújtotta jobb életkörülmények csak 
arra szolgáltak, hogy azt az elképesztő mennyiségben előállított árut, melyről elhitetik velünk, 
hogy szükségünk van rájuk, legyen aki meg tudja vásárolni, így elindítva azt az ördögi folyama-
tot, ami nem vezethet máshova, csak ciklusosan bekövetkező gazdasági összeomlásokba. Nem 
mellékesen pedig elhitette a tömegekkel azt is, hogy az osztálytársadalom megszűnt.

autonóm #1autonóm #1 98



A hitelhazugság világméretű lufijának 2008-as kidurranása megmutatta, hogy a tőkés elit bár-
mit megtehet a pénzünkkel a mi rovásunkra, mert az emberek állítólagos érdekében beavatkozó 
államok újra és újra megmentik a gigantikus bank és cégóriásokat a mi kárunkra. Hiszen az állam 
nem termel pénzt, az államnak nincs pénze, állampolgárainak munkáját adóztatja meg, így a mi 
pénzünkkel monopoly-t játszó elitet a mi pénzünkből menti meg a csődtől, miközben tőlünk kér 
megértést a gazdasági megszorítások elviselésére, hogy megmentsük gazdaságunkat, vagyis 
mentsék gazdagságukat.

Ez valóban a mi gazdaságunk lenne?

Nem, mi csak apró – bár a legfontosabb – fogaskerekei vagyunk ennek a hatalmas gépezetnek, 
ami a hasznot, az osztalékot termeli. Ezt a gépezetet mi működtetjük, a bérből és fizetésből 
élők. Tudással és fizikai munkával fokozzuk a termelés hatékonyságát, gazdaságosságát, így 
elégítve ki a rendszer folyton növekvő és csillapíthatatlan kapzsiságát. Egyre rövidebb idő 
alatt egyre nagyobb értéket állítunk elő, de az értékes időnkért cserébe nem kapunk arányo-
san több pénzt vagy nem dolgozhatunk kevesebbet, a nyugdíj korhatár csökkentéséről nem 
is szólva, amit gazdasági érdekekre hivatkozva folyamatosan emelnek, így nyerészkedve a ki 
nem fizetett nyugdíjakon is.

Nyilvánvaló, hogy ez a rendszer igazságtalan!

Az államot a benne élő emberek hozták 
létre, hogy az gondoskodjon jólétük-
ről és biztonságukról… meddig hisszük 
még el ezt a hazugságot?

A mostani járvány megmutatta a mo-
dern kapitalizmus igazi arcát, ami nem is 
sokban különbözik a 200 évvel ezelőtti-
től. Jól látható a világszervezetek bürok-
ráciájának csődje, ami a nemzetállamok 
kicsinyes önzésének következménye, az 
Európai Unió bürokratikus monstrumá-
nak tehetetlensége és kormányaink kor-
ruptsága, amivel az utolsó pillanatig a 
kapitalista rendszer töretlen működését 
szolgálták és szolgálják az emberek ér-
dekei, egészsége és biztonsága helyett. 
A rendőrség és a katonák nem a mi vé-
delmünkben vannak az utcán!

A valódi bajban – ahogy mindig – közös-
ségeink védekező ösztöne felébredt és a 
kölcsönös segítség körei alulról szerve-
ződve építették fel a mindennapi élet kis 
rendszereit, megmutatva, hogy boldo-
gulunk atyáskodó parancsolgatás és fel-

ügyelet nélkül is. Az állam nem osztott maszkokat, azokat megvettük, ha tudtuk, vagy varrtunk 
magunknak és másoknak, ha módunk volt rá.

A digitális oktatás hazugsága már az első nap nyilvánvalóvá vált, a tanárok és a diákok lelemé-
nyessége kellett ahhoz, hogy működjön.

Sokaknak azonban továbbra is dolgozniuk kell egészségüket veszélyeztetve, akár védőfelsze-
relések nélkül is, kormányunk a média hathatós közreműködésével pedig nem átallja hősöknek 
nevezni őket, akikről ennek ellenére alig, vagy egyáltalán nem gondoskodik. Az igazság az, hogy 
a dolgozók nem csak a válsághelyzetekben végzik heroikusan munkájukat, hanem – kötelesség-, 
és hivatástudatból – mindig.

A kisvállalkozásoknak nyújtott állami segítségről a kalkulációk és becslések végére kiderül, hogy 
nagyon keveseknek nyújt valódi segítséget.

Milyen válságkezelés az, ahol a bankokra kivetett válság-adót, azok az általuk kiválasztott spor-
tegyesületeknek ajánlhatják fel?

Milyen válságkezelés az, hogy ezt az extra adót a bankoknak majd jóvá írja az állam? Tévedés ne 
essék, a mi pénzünkből!

Miféle állam az, amelyik azt mondja, ingyen pénz nincs, miközben a mi adóforintjainkból segíti a 
neki érdekből szolgálókat, és elzárja tőle a rászorulókat?
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Ha gondoskodik rólunk az állam, akkor miért vannak az országnak pontjai, ahol nem a digitális 
oktatás a legnagyobb probléma, hanem hogy mit esznek a családok a kieső keresetek – sok 
esetben az önkényesen osztogatott közmunka állások – hiányában? Az oktatáshoz való jogot 
hogyan biztosítja az állam, ha elképzelése sincs arról, hogyan juttassa el a tananyagot azokhoz, 
akiknek sem internet hozzáférése nincs, se arra alkalmas eszközeik, és ezek biztosítására csak 
civil szervezetek és magánszemélyek csoportjai tesznek elkeseredett erőfeszítéseket?

A hatalmat olyanok kezébe adtuk, akik visszaélnek vele, és nem tudunk ez ellen tenni semmit a 
jog keretein belül, kormányunk nem visszahívható, nem elszámoltatható és felelősségre sem 
vonható. Képviselőink betartatlan választási ígéreteik és nyilvánvaló hazugságaik ellenére to-
vábbra is – folyamatosan emelkedő fizetésért – büntetlenül asszisztálnak egy működő parla-
ment látszatának fenntartásához. A különleges jogrend totálissá tette a hatalmat felettünk, és 
senki nem tudja megmondani, mikor lesz vége ennek a törvényeket zárójelbe tevő állapotnak, ha 
egyáltalán vége lesz.

Az idei május elsejét önkéntes karanténban töltjük, nem azért, mert engedelmeskedünk az ál-
lamnak és a kormánynak, hanem azért, mert felelősséggel tartozunk embertársaink felé. Talál-
kozzunk, ha véget ér!

Várakozunk! Eközben gondolkodjunk el azon, ha a járvány végeztével újrakezdhetjük, akkor visz-
szatérjünk-e a jól bevett, megszokott életünkhöz, vagy élünk a lehetőséggel és a karantén alatt 
szerezett tapasztalatinkat hasznosítva megpróbálunk egy új, egy jobb és igazságosabb társa-
dalmat felépíteni? Megőrizzük e kölcsönös segítségen alapuló közösségeinket és segítségükkel 
teljesen új irány adunk a világunknak?

Kaptunk egy lehetőséget, amivel élnünk kell, mert kétségeink ne legyenek, ha vége lesz, majd 
meg akarják velünk fizettetni az elmaradt hasznot, a kifizetetlen osztalékokat, a profit termelést 
újra nekünk kell csúcsra járatnunk. Rajtunk múlik, kezünkbe vesszük-e sorsunkat és végre ön-
magunk urai leszünk! Mert van egy világméretű jelenség, ami a vírusnál is ártalmasabb és több 
áldozatot követel, mint bármilyen járvány; és ez maga a kapitalizmus! Itt az ideje gyógymódot 
találnunk rá!

A 150 évvel ezelőtt megfogalmazott követelésekből még sok van, ami nem teljesült, ideje elő-
venni őket! Az állam elbukott a rá bízott feladatok elvégzésében, nem képviseli a benne élőket, 
nem biztosítja sem jólétüket sem biztonságunkat, egy egészen kis csoportot kivéve!

Már nem elégszünk meg a 8 óra ígéretével és pár százaléknyi fizetésemeléssel. Többet akarunk! 
Világ méretű forradalmi változásra van szükség, hogy ne csak megszüntessük ezt az igazságta-
lan rendszert, hanem valami jobbat állítsunk helyére, megmentve önmagunkat és a bolygónkat 
is a pusztulástól.

Nem fizetünk a válságukért!

AUTONÓMIA MOZGALOM
2020. május 1. 

A magyarországi anarchisták
világszemléletének összefoglalása

1. A kapitalista társadalmi rend a munka kizsákmányolásán alapult, fennmaradása csak a tő-
kés kizsákmányóloknak, valamint ezek csatlósainak volt érdeke. Az emberi együttélés mai 
formája: az állam még fokozta a már úgyis nagy vagyonkülönbségeket, militarizmusa és 
igazságszolgáltatása pedig a proletárok legjobbjainak és legönállóbbjainak életét vette el.

2. Az anarchizmus az osztályuralom és kizsákmányolás megszűnését, az uralomnélküli társa-
dalmi rendet akarja felépíteni, mely az önkormányzattal bíró községen alapul.

3. Az anarchisták a folytonos fejlődés hívei, nem állítanak fel megszabott programot, hanem 
folyton az anarchista társadalom megvalósításáért küzdenek.

4. Az anarchisták az egyén szabad fejlődését az emberi együttműködés érzésével egyesítve 
akarnak új erkölcshöz eljutni. Kívánják az egyéniség szabadságát mindaddig, míg az mások 
szabadságába nem ütközik.

5. A szocialista társadalom kiépítése alatt is igyekeznek a társadalmat és a munkát a szabad-
ság alapján megszervezni. Minden kormánytól kívánják az agitáció szabadságának biztosí-
tását.

6. Küzdenek minden kényszereszközökkel fenntartott társadalmi alakulás és intézmény ellen, 
mint amilyenek: állam, haza, vallás, egyház, a mai álerkölcs és a tőke ellen.

7. Gazdasági téren nem az egyéniséget megbénító államszocializmust, hanem a munkások sza-
bad testvéri szövetkezését kívánják megvalósítani úgy szubjektív, mint objektív értelemben, 
minden külső, idegen uralom kizárásával; vagyis teljes és föltétlen szabadságot gazdasági és 
politikai tekintetben.

8. Az anarchisták a mai társadalom hibáinak egyik fontos kútfejéül a nevelés egyoldalúságát 
tudják. Ezért öntudatossá akarják tenni az embereket és nevelni az uralomnélküliségre.

9. Az anarchizmus mindazt, ami az emberben természettől fogva jó, még fokozottabban fogja 
kiváltani. Azt a társadalmat, melyben az embereket a szegénység, tudatlanság, rossz példa, 
gyűlölet és kenyérért való harc bűnre kényszeríti, fel fogja váltani egy olyan, hol a szeretet 
és egymás kölcsönös segítése természeti törvény gyanánt lesznek uralkodók.

10. Az anarchizmus az egész emberiség egyetemes érdekeiért küzd. Mindenkit szívesen lát, 
mint hívét, ki sem maga nem akar tekintély és hatalom lenni, sem másoktól nem hagyja 
magát uralni.

Íme, ezek a főbb pontok, amelyek az első lépcsőfokot képezik a szellemileg fejlett ember elérésé-
hez, hogy a régi emberről leváljon mindaz, ami állati benne. Ha ez megtörténik, akkor az embe-
riség célját hamar eléri, mert végre évezredek utáni szenvedések és kutatások árán megtalálta 
önmagát.

„Függelék” In: Elisée Reclus: Az anarchia. Budapest, 1919. 23-24. p.
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Szolidaritási felhívás!
A terrorista bűncselekményekkel vádolt hét orosz antifasiszta tárgyalása ma (2020. 02. 11.) 
Oroszország nyugati részén, Penzában zárult le.

Dmitrij Pchelintsev 18, Ilya Shakursky 16, Arman Sagynbaev 6, Andrei Csernov 14, Vaszilij Kuk-
sov 9, Mihail Kulkov 10 és Maxim Ivankin 13 év börtönbüntetést kapott. A „hálózati ügy” néven 
ismert per 2017. októberében kezdődött, amikor az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSB) 
hat embert letartóztatott Penzában, azzal vádolva őket, hogy részt vesznek a „The Network” ter-
rorista szervezetben. Két másik penza-i lakos eltűnt és az FSB körözött listára tette őket. Később 
Moszkvában őrizetbe vették  a két személyt. 2018 januárjában további két embert tartóztattak le 
ugyanebben az ügyben, és még az év áprilisában vádat indítottak egy másik személy ellen.

Az ügyészség szerint az „anarchista terrorista közösséget” 2015 májusában hozták létre. A 
csoport megalakulása után az alperesek állítólag „kiosztották egymás között a szerepeket és ki-
dolgozták a bűncselekmények elkövetésének módjait” az orosz rezsim megdöntésére „harci cso-
portok létrehozásával”. és „anarchista propaganda terjesztésével toboroztak további tagokat”. 
Azzal is vádolták őket, hogy bombákat szándékoztak felhasználni az ország „politikai klímájának 
destabilizációjára” , a vád szerint a robbantásokat a 2018. márciusi orosz elnökválasztás és az 
ország júliusában az országban megrendezett labdarúgó-világbajnokság idején tervezték vég-
rehajtani. A tárgyalás során az alperesek tagadták a vádakat és panaszt tettek a rossz bánás-
módra, ideértve az áramütéssel történő kínzást és az őrizetben elszenvedett rendszeres verést.

A mai bírósági ítéletet a bíróságon és azon kívül is tiltakozók kifogásolták. Az ítélet kihirdetése 
után a bíróságon jelenlévők egy emberként skandálták: „Szégyen!” És „Szabadság!”. A bíróság 
fellebbezési jogot biztosított a hét anarchista számára.

Mit tehetsz a bebörtönzött orosz antifasiszta anarchistákért?

• Adományozz pénzt az Anarchista Fekete Keresztnek a PayPalon keresztül (abc-msk@riseup.
net). Ügyelj arra, hogy az adományt a „Rupression” címmel küld el.

• Oszd meg az igazságtalanul elítélt anarchisták esetét, más néven a penza-peterpeteroni „ter-
rorizmus” ügyről. A weboldalon további információkat találsz az ügyről és angol nyelvre lefor-
dított hosszabb és alaposabb cikkeket.

• Szervezz szolidaritási rendezvényeket lakóhelyeden és hozd nyilvánosságra a megkínzott 
penzai antifasiszták helyzetét.

• Ha van időd és lehetőséged szolidaritási termékek tervezésére, gyártására és eladására, kér-
jük, írj a rupression@protonmail.com e-mail címre.

• Készíts szolidaritási képeslapot, amelyet kinyomtatható és mások is használhatják támogatá-
si üzenetek küldésére a foglyok számára. Küld el ötleteid a rupression@protonmail.com címre.

• Írj támogató levelet a foglyok és hozzátartozóik számára a rupression@protonmail.com e-mail 
címre!
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Egy anarchista internacionalista
levele Rojavából

Bajtársak!

Azt hiszem, most fontos, hogy hallatszódjon Rojava hangja, egyenesen a csaták szívéből . Harc az életért, a élet 
méltóságáért, a valódi demokráciaért és minden nő szabadságáért. Szeretném elmondani, hogy milyen volt az 
ellenállás  Serekaniye-ben, mi volt a kezdete, milyen volt a vége és mi történt a kettő között. Serekaniye jelenleg 
dzsihádista csoportok kezében van, amelyeket Törökország támogat, az Egyesült Államok jóváhagyásával. Mikor 
kihirdették (a törökök - a ford.) az ötnapos tűzszünetet, azt egy percig sem hittük el. És igazunk volt -  a táma-
dások nem álltak le, csak intenzitásuk csökkent, de továbbra támadtak minket nehéz tüzérséggel, bombázátak 
repülőgépekkel. Ha bombáznak, nincs sok lehetőséged; elrejtőzöl  egy fa mögött és csak reméled, hogy
nem láttak futni, vagy nem találnak rád.

Az úgy nevezett tűzszünet ezen öt napja valójában döntő jelentőségű az Egyesült Államok és Törökország szá-
mára,hogy újratervezzék az összecsapásokat, változtassanak a háború állásán,mivel a ránk kényszerített visz-
szavonulást megtagadtuk és ellenállunk, erre nem számítottak. Senki nem hitte volna, hogy ez a 11 napos ellen-
állás egyszerre lesz gyönyörűen felemelő  és nagyon nehéz. Elhagyjuk a várost. A török invázió Serekaniye-ben 
néhány nappal korábban, október 8-án kezdődött egyik katonai posztunk bombázásával, amit nem viszonoztunk, 
hogy később semmi esetre ne szabadístuk el olyan eseményeket, amik ennek ellenére mégis bekövetkeztek. Ez 
barátaim  kísérlete volt (hogy nem viszonozták a tüzet – a ford.) az emberek és a közösség védelmére. De másnap, 
körülbelül 3-4 órakor, egy újabb YPG pont bombázására került sor, ahol 5 barátom esett el, és azóta az egész 
várost bombázzák.

Az első napok nagyon kaotikusak voltak. Megpróbáltunk nyugodtak maradni és felkészülni az invázióra. Igen, a 
felkészülés utolsó hónapjainak volt értelme, mert (az invázió – a ford.) valósággá vált. A félelmek ellenére, hogy 
a háború valójában mit jelent,bebizonyosodott, hogy bátor döntést hoztunk (hogy nem vonultak ki –a ford.), 
ugyanakkor a kétségek mindig ott vannak, hogy mikor minden elnémul, a világon senki sem fog hallani erről a bar-
bárságról. Ha a háború ide ér, az  mégis egy távoli háború,  váratlan bombázással, bombákkal amelyeket csak az 
utolsó pillanatban hall meg az ember. Pár nap után megtanulod felismerni őket. Aztán, amikor a sebesült barátok 
megérkeznek, velük együtt az érzelmek is felébrednek; szomorúság egyrészt, mert a háború gépezete szörnyű, 
másrészt  erőt is ad ahhoz, hogy harcoljunk értük is. Az összes védelmi egység, akik már itt voltak, és azok, 
amelyek a török aggresszió fokozódásakor érkeztek, a dzsihádista csoportok mozgása ellenére biztonságban 
tartották a várost, és lehetővé tették a sebesültek átvitelét  Til Temir városába, míg Törökország nem vágta el az 
utat, és így már nem volt lehetséges odajuttatni őket.

Ez nagyon nehéz volt mindannyiunk számára, mert nem tudtuk megadni nekik a szükséges orvosi ellátást. Né-
hányuk állapota gyorsan romlott, és egyik barátunk meghalt a kezelésre várva. Ez csak fokozta a haragot a 
szívünkben. Minél erősebb támadás ért minket, annál nagyobb volt a bátorságunk. Ugyanakkor tudtuk, hogy a 
NATO második legnagyobb hadseregével kell szembe szállnunk - és amikor  elbukunk, ki fogja elmondani a barbár-
ság és az ellenállás történetét? Megvédtük a várost, annak minden következményével, de senki sem számított 
arra, hogy úgy hagyjuk el a várost, ahogy tettük. A harcok szüneteinek perceiben folytatott beszélgetéseinkben 
határozottan meggyöződtünk arról arról, hogy Serekaniye hozzánk tartozik és továbbra is így lesz. Számomra 
hihetetlen volt, hogy  ilyen  barátok állnak az az oldalmon, láthattam, hogyan harcoltak, tanulhattam tőlük szívből 
harcolni, és amikor megsebesültek, csak egy kötést és gyógyszereket kértek és indultak vissza a frontra.. Ezek az 
emberek az Életért harcolnak. Azért amiben hisznek,, és ez a hit olyan erős és értékes, hogy ilyet eddig még soha 
nem éreztem. Serekaniye már látott háborút, és talán ezért  volt a  kivonulásunk ilyen nehéz.

Most a régió más részein vagyunk, a háború még nem ért véget, sok mindent veszíthetünk, de sokat nyerhe-
tünk.. Az a feladatunk, hogy megvédjük az ellenállást, mindenki tudomására hozzuk , hogy  folytatjuk a harcot, 
ahogyan ti is teszitek, mindenütt. Serekaniye-ben senki sem állt le a mai napig, senki sem ült le, a harc és az élet 

folytatódik. Nem felejthetjük el, hogy minden egy lépést jelent előre, a mártírokért, a megsemmisített házakért, 
hogy ismét gyönyörűvé váljanak, mint a bennünk leélt élet. Amikor mégis elmentünk, láttam, ahogy a város ég , 
nem tudtam visszatartani a könnyeimet, nem tudtam elviselni a lebombázott városrészek, a romok látványát, de 
tudod mit? Vissza foglaljuk és felszabadítjuk őket, és még szebbé,szabadabbá tesszük őket újra, hogy a barbár-
ságak nyoma sem marad. Megtesszük az elűzött anyákért és lányikért, a mártírokért,bátor barátainkért,hogy 
bombák helyett életet teremjen a föld…  Sok éve vagyok barátaim mellett, akik maguk a mozgalom, nélkülük nem 
lennék képes érezni mindezt a bátorságot és szeretetet. Úgy hiszem, „ha nem lenne milíciánk, sem seregünk csak 
ez az egy egyszerű érzés” -, hogy hiszünk abban a jövőben, amelyet elképzelünk, akkor sem lenne szükségünk 
másra. Amikor a konvojjal elhagytuk a várost, láttuk a török zászlót, amelyet már felállítottak a város bejáratánál 
lévő ellenőrző pontra, láttuk az ellenségeink (a dzsihadista orvlövészek – a ford.) arcát, akik addig az épületekben 
rejtözve lövöldöztek ránk… Kimerészkedtek az utcákra, az erkélyekre… 

Nem állunk meg, és mindenkinek tudnia kell, mi történik itt. És tudom, hogy nem kellene köszönetet mondanom a 
szoldaritásotokért, mert a szolidaritás  a részünk , a harcunk része, de fogalmatok sincs sincs, mennyit jelentet-
tek a képek, a szövegek amiket küldtetek, amint láthattunk, hogy sok ezer helyen az emberek összegyűltek, és 
minden különbséget félre tettek a nemzetközi szolidaritás érdekében. Ne hagyjátok abba, mert  csak most kez-
dődik. Mert ez nem csupán csak  egykatonai művelet, hanem egy kultúra, eszmék és álmok elpusztítására tett 
kísérlet. Amíg csak egy tank vagy csak egy török katona van, nem állunk meg. Évekbe telhet, de nem engedjük, 
hogy a fasizmus csak egy lépéssel tovább lépjen. Amikor le akarják győzni Rojavát, akkor találkozni fognak az új 
generáció gyűlöletével, amelyet  ők maguk hoznak létre és ha kell még ezer geneárció fog ellenállni. Ne hagyjuk 
abba az események követését. A háború nem csak a harcok néhány hónapja, a következményeit sem szabad soha 
elfelejteni .

Oroszország és Assad csapatai növelik területeiket.. Az ISIS újraszervezi magát, különösen Til Temir környékén, 
és helyreállít egy olyan ideológiai és katonai szervezetet, amelyik soha nem halt meg teljesen. Sok család, aki 
Serekaniye-ből Til Temirbe menekült, kénytelen most újra elköltözni Qamishlo-ba vagy akár Başur-ba. A háború 
folytatódik, még nem ért véget. Támogatásotok hatalmas erőt ad, azt is mondhatnám, hogy döntő jelentőségű, 
és ez nem propaganda szöveg, hanem az az  egyszerű tény, hogy érezzük a támogatásotokat, hogy nem vagyunk 
egyedül, hogy tudjuk, hogy sokak állnak mögöttünk. Ez a szolidaritás még több bátorságot ad nekünk.

Erősek vagyunk, továbbra is megvédjük ezt az egészet, minden lépést, minden barátot (emléküket – a ford.), 
minden mosolyt, minden izzadságcseppet magunkkal viszünk a magány és félelem pillanataiban is.

Minden olyan szép és nagyszerű, le sem tudom írni.
Előre tovább, Barátok! Nekük itt még folytatódik (a harcunk – a ford.)!

A mártírok sohasem halnak meg!
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Hostörténet
Turánium ártalomcsökkentési laboratórium,
472-es interjú

Sziasztok, Dínó vagyok, legalábbis, ami maradt belőle, Turánium-függő. Most persze mindjárt a 
szavamba vágnátok, ha nem bújtam volna el biztos helyre, hogy a Turánium nem tesz függővé. 
Haver, jó lesz, ha kicsit körbenéztek, mer az egész rohadt ország nem más, mint egy nagy Turáni-
um-függés, Turánium-identitás és persze Turánium-identitáspolitika, mely utóbbi kettőtől külön 
is függhettek, ha már jól belejöttetek a függésbe. Na, adj egy kicsit abból a Turánium-inhalátor-
ból, légyszi, csak egy szippantást, és folytatom. Kösz.

Régebben én is a földfelszínen éltem Sqócia boldogabbik partjainál, már úgy-ahogy éltem, mert 
persze engem is állandóan kínzott a nemzeti depresszió, ami egyrészt jó, mert érzem, hogy sqót 
vagyok, másrészt nem olyan jó, mert mindenkivel csak temetésen találkoztunk, vagy búcsúz-
tattuk elvonóra, vagy megünnepeltük, hogy szabadult, de aztán két héttel később végül mégis a 
temetésére gyűltünk össze, és így tovább, addig-addig, hogy már kimondani is szinte hazaárulás, 
de úgy döntöttem, átruccanok Norwégiába.

Már a tengerre szállásomkor vidám gondolatok jártak a fejemben, például derűsen felkacagtam 
azon, hogyan lehet egy várost Oszlónak hívni, aztán rájöttem, hogy az Svágországban van, mire 
még vidámabb lettem, hogy nem oda kell mennem, és éppen kutatni kezdtem az agyamban egy 
városnév után, ami Norwégiában található, ám hamar fel is adtam (nem vagyok én néprajzkuta-
tó, kuncogtam elégedetten), és csak az ízléstelen rénszarvasos pulcsik jutottak eszembe, meg 
az, hogy a sqótkocka mennyivel szebb és jobban is áll, hát összébb húztam magamon a sqót-
kockás malaclopót, fejembe nyomtam a füles sapkám, és valami harapnivaló után néztem. A 
hajókonyha felé csoszogtam, jobbra-balra tekintgetve, nehogy ismerősbe botoljak, miközben a 
norwégok és sqótok közötti tulajdonviszonyokat óhajtom átrendezni a szerencsétlen valutabeli 
különbségeket illetőleg – ugyanis a pazarló, könnyelmű norwégok aranytallért pengetnek ki, mi 
pedig rézgarast –, mondanom sem kell, ugye, hogy ez a sqótok különleges leleményén kívül (hi-
szen úgyis ugyanarra használjuk) még nagyfokú felelősségvállalásunkra is utal, úgyhogy ilyes-
féle magasztos nemzeti érzésekkel telve csentem el két guriga sajtot, némi heringet, egy kis 
káposztával párolt krumplit a hozzá való kolbászkákkal (csak az íze végett), meg egy kis hazai 
ökörfaggyúpudingot, ami nem való az ilyen halpofájú norwégok gyomrába. Vidámabban szemlél-
tem a tarajos hullámokat, mint valaha, és noha akkor ezt még teli hasamnak, a tenger illatának 
és a környezetváltozásnak tudtam be, valójában akkor éreztem meg először a Turánium hiányát, 
ami későbbi életemben még a szerelemnél, sőt, a hazámnál is fontosabbá vált, mármint a hiány, 
de ne szaladjunk előre, mert korábban, jóval mindezek előtt kiépítettem egy meglehetősen jöve-
delmező csempész egzisztenciát. Amikor már zavaróan nagy ismertségre tettem szert a part-
vidéken, rájöttem, hogy mielőbb be kell fejeznem vállalkozásomat, ha nem szeretnék börtönbe 
kerülni azért, mert sqót testvéreimet norwég szeméttel mérgezem (mely szemetet igazán csak 
szívjóságból és a hazaút üzemanyagköltségének megtérítése okán, egyedi megrendelésre szál-
lítottam).

Van még benne, csak fel kell rázni, add már ide, ha mondom. Nem érted! Nincs súlya, barom, 
atomméretű, ezt mondta a Turán Doki később, mármint azt, hogy barom, azt én mondom! Hi-
szen éppen ez volt a gond, ha engednél eljutni odáig. A Turcsi Lite dobozosból adnál egy kortyot? 
Kösz.

Ekkorra a depressziómat a létező legjobb terapeuták kezelték, és egyik orvosommal, bizonyos 
Niamh doktornővel gyengéd érzelmek ébredeztek bennünk egymás iránt. Niamh kezét mindösz-
sze néhány tízezer aranytallérba került volna megszerezni, és ha bölcs atyja nem szabta volna 
ezt a lányával köttetendő frigy feltételéül, előrelátóan kifizettetve a vőlegénnyel a hozományt 
kamatostul, soha meg nem érthetnők, miért volt ez a sqót virágszál még hajadon, amikor talál-
koztunk. Niamh hozta az első speciális melómat. Ő, mondanom sem kell, a legbelső körhöz tar-
tozott, így azonnal érthető, hogy miért ragaszkodik annyira a hozomány előre kifizettetéséhez 
még egy évtizeddel az említett, bölcs atya halála után is. Szerelmem egy titokzatos csomagot 
küldetett a kikötőbe azzal a különös utasítással, hogy tegyek úgy, mintha elhagynám Norwégia 
felé a kikötőt, de valójában kanyarodjak vissza északkelet felé a parton egy 70 mérfölddel távo-
labbi kikötő felé, ahonnan a csomagot egy gurulós bőrönddel feltűnés nélkül szállítsam a lehető 
leggyorsabb taxin egy laboratóriumba, ahol a világhírű Turán Doktor dolgozik, akiről akkor még 
egy kukkot sem hallottam, különben elég jövedelmező üzletet köthettem volna a halála után a 
szállítóleveléről sokszorosított, hamis autogrammal, de sajnos, ezt a lehetőséget elszalasztot-
tam. Felszabadultam a depresszió szorításából az örömteli felismerés nyomán, hogy Niamh sze-
ret, különben miért is hozott volna ilyen jól fizető szállítmányt, nyilvánvalóan megesett rajtam 
az a jóságos szíve, és úgy gondolta, segít a tízezer aranytallér előteremtésében.

A taxitársaság természetesen foglalt volt, Niamh nyilván szintén nem vette fel, ezért véletlenül 
pozdorjává esett szét a telefonfülke, amikor gyengéden leszakítottam a készüléket a póznáról, 
és finoman bele találtam verni egy fémcölöpbe, amely – el kell ismernem – a legjobb minőségű 
sqót tuskó volt, amit egy kikötőben csak találni lehet.

Sporttevékenységem megelégelve, hamarjában úgy döntöttem, hogy megtépázott idegeim 
whiskey-ben fogom pácolni a legközelebbi, a Kancsal Macskához címzett műintézményben. 
Olyan korán volt, hogy az úri társaság még mindig nem futott be, pedig én már a wc-ben a soka-
dik whiskytől szabadultam meg, egy kecses sasszéval zárva folyó ügyeimet, ami a papírpazarlás 
nélküli cseppmentesítést segítette volna elő, ha nem próbálkozott volna Macska, a csapos és tulaj 
a víz nélküli felmosással ennek előtte, amitől a padló annyira csúszott, hogy komolyan felmerült 
bennem, Macska talán alódi alternatívát kísérletezett ki a műjég megspórolására a következő 
téli játékokra, de ez már csak a földön fekve suhant át az agyamon miközben a wc mennyezeté-
re meredtem, azt fontolgatva, vajon mi az a puha, aminek a fejem csapódott a kövezet helyett. 
Iszonyodva tapogattam ki a gurulós bőrönd romjait magam alatt. A hirtelen támadt kétségbe-
esés maga alá temetett. Tudtam, hogy Niamh ezek után már csak elérhetetlen álom marad, hogy 
az egyetlen, amit tennem kellett volna a KIEMELTEN TÖRÉKENY feliratú csomaggal, az, hogy 
biztonságban leszállítom néhány mérföldnyire, hogy vége mindennek, és kizárt, hogy ne sérült 
volna meg az áru. Úgy éreztem, hogy egy összefacsarodott, taknyos papírzsebkendő a szívem, 
ráadásul hirtelen eszelős fényben ragyogott fel a vécé, vészjósló hörgéssel bekapcsolt az összes 
kézszárító, még a kocsma megnyitása óta néma ajtócsengő is diadalmasan felvijjogott, olyan 
volt, mintha vákuummal szívnák ki belőlem a papírzsepit szívestül, mindenestül, amíg nem ma-
radt bennem más, csak a szomorúság hűlt helye.

autonóm #1autonóm #1 1918



Tudtátok, hogy a szomorúság hiánya nem boldogság? Én egészen addig az estéig nem tudtam, 
utána pedig már nem voltam ura a tetteimnek. Nincs már benne, tudtam, hogy egyszer eljön ez 
is, nem tudom, meddig bírom nélküle. Jegyzeteljetek csak, nézzétek meg a jó öreg Dínót, ahogy 
magányosan feloldódik a saját nyálában. Hehe. Nevessetek már. Kösz.

Így elmondva, összeszedettnek tűnhetek, de akkor belém fagyott a káromkodás is, a vakító 
fényben némán kezdtem átkutatni a bőrönd romjait, kirángattam az összelapult dobozt, amely-
ben egy kisebb doboz volt, abban egy viharvert pasztillát vettem észre, valami könnyű fémből, 
amilyet még sosem láttam, a belseje hunyorgó zöld színben világított. A csengő először nyeke-
regni kezdett, majd elhallgatott, a szárítók kifulladtak és a villany is elaludt, én pedig feleszmélve 
felmarkoltam a pasztillát, és a zsebembe gyűrtem, mert eszembe jutott, hogy hátha ki tudom 
pofozni, és akkor valahogy megúszhatom a felelősségre vonást. A tükörben a zöld csillanásra 
nem figyeltem fel. Kifelé a kocsmából megláttam Macskát, aki a pultba kapaszkodva, elmélyül-
ten bámulta a sörcsapot, és mosolygott rá, valahogy kicsit feszélyezve éreztem magam, amiért 
nem fogadta a köszönésemet, de arra mondjuk nem esküdnék meg, hogy nyáladzott is.

Kizárt, hogy nyáladzott volna, az bőven a harmadik fázisos tünetcsoport része – súgta az egyik 
medika a többieknek. – Most elfelejtettem, kösz – mordult rá bosszúsan Dínó.

A laboratórium amúgy a legbiztonságosabbnak tűnő betontömb volt, amit valaha láttam, kecses, 
mint egy tirannoszaurusz bütykös lába, már amennyiben az őshüllők viseltek szögesdrótból bo-
kazoknit. Egyből szorongani kezdtem – ez már csak ilyen sqót dolog –, hogy mitől védik ennyire 
az épületet, a fölém magasodó szürkeségben még a lőrések is barátságosan hunyorogtak, már 
persze, ha egy tirannoszaurusz bütykös lábán hunyorgó lőrések esetében ez egyáltalán lehet-
séges. Nem kellett csengetnem, mert már a fal tövéhez érve láttam, hogy a kamerák minden 
mozdulatomat követik, amíg a kapuhoz nem jutok, amely rögtön kinyílt a közeledésemre. Egy 
szürke, kihalt és nyomasztó folyosón találtam magam, ahol pattogó hangon utasítottak a hang-
szórókból, hogy kövessem a felvillanó nyilakat a szisszenve megnyíló zsilip felé.

Gyerekkorom óta nem kedvelem a zsilipeket, az utasításokat még kevésbé, így helyet foglaltam 
a folyosón, arra várva, hogy a pattogó hangú valaki megjelenjen, és elintézzük az anyagiakat. Sok 
idő telt el így, nem mondhatnám, hogy kényelemben, mert a hangszóró túloldalán lévő személy 
egyre erősebb és aggodalmasabb külföldi akcentussal bizonygatta, hogy a zsilipben lévő szűrő-
berendezésen át kell haladnom, különben nem léphetek be az épületbe, hiába magyaráztam neki, 
hogy részemről ez egyáltalán nem akadálya annak, hogy megkapjam a fizetséget a szállításért, 
addig-addig, hogy a zsilipen keresztül beözönlött egy kisebb, tucatnyi tagból álló csapat vegyvé-
delmi kezeslábasban, akik megragadtak, és se szó, se beszéd, vonszolni kezdtek a zsilip felé. Teljes 
erőből rúgkapáltam, közben a migráncs anyjukat szidtam, aki biztosan nem fizetett adót a szolgál-
tatásaiért, mert tisztességes sqót üzletemberrel ilyet tenni semmilyen körülmények között nem 
illik, de azok kíméletlenül hasba rúgtak, és hátracsavarták a karomat, irtózatosan fájt, és nagyon 
kétségbe is estem, de szinte azonnal sziszegve ugrottak hátra, mert szikrázni kezdtek az övükön 
az adóvevők, a villany fénye pedig megint reflektor erősségűre növekedett. Akkor nem gondolkoz-
tam azon, hogy ez mit jelent, azt hiszem, egyszerűen ki akartam jutni, és rohanni kezdtem egye-
nesen előre, vesztemre, rossz irányba, az épület belseje felé, egyenesen Turán Doki markába, akit 
ti nálam sokkal, de sokkal nyájasabbnak ismertek. Az ajtók a folyosókon egymás után tárultak fel, 
mintha egy láthatatlan erőtér vett volna körül, és rémülettől fakó arcú köpenyesek fogták mene-
külőre, amint megláttak. Utánavetettem magam az egyiküknek, és megragadtam a karját,

– Rád emlékeztetett – vigyorgott a medikára zölden ragyogó szemmel, mire az sietve hátrébb 
lépett.

mert tudtam, hogy szükségem lesz valakire, aki ismeri az épületet, ha ki akarok jutni, én pedig 
nagyon ki akartam. Ahogy hozzáértem a csajhoz, az azonnal zokogni kezdett, és most már a 
zsebem felől, a pasztillából is megéreztem egy furcsa bizsergést, mondanom sem kell, hogy 
lámpa fel, riasztó be, ajtó ki, szokásos, csak most a zokogó csajt is láttam, ahogy elernyednek az 
arcvonásai és elködösül a tekintete. Megráztam, hogy magához térjen, és végre futni kezdjünk 
de ő nem összpontosított az arcomra, helyette lassan elvigyorodott. – Egész jó… – mondta. – 
Szedd össze magad! – kiabáltam, de ő csak meredt valahová a vállam fölé, és szép lassan lecsú-
szott a fal tövébe. Próbáltam rázni és kérdezgetni kicsit, de semmire sem válaszolt. Ott kellett 
hagynom. Egy olyan folyosón álltam, aminek a végén egy dupla szárnyú, párnázott ajtó állt. Ez 
az ajtó nem nyílt ki a közeledésemre. Rázni kezdtem a kilincset. Jó ötletnek tűnt dörömbölni is. 
A Doki persze benn rögöhött.

Végre kattant a zár, én meg valósággal bezuhantam a Doki irodájába. Az íróasztal mögötti sze-
métkupac megigazította a szemüvegét, és cigaretta után kotorászott a fiókban. – Kérsz vala-
mit inni, vagy azonnal a tárgyra térjünk? – mutatott a falat beborító, ismerős pasztillákkal teli 
orvosságos üvegektől roskadozó polcokra Turán Doki. A tükörre meredtem a doktor mellett, és 
megláttam magam, a szemem zöld fényben izzott, és szikrák pattogtak rólam.

– Aki kíváncsi, hamar beledöglik – közölte társalgási hangnemben. – Te napokon belül meghalsz 
– mondta nekem –, ha nem jutsz egyre növekvő mennyiségű Turániumhoz – láthatóan élvezettel 
ejtette ki a szót, a T betűt pökhendien megnyomva. Hát ennyi öröme maradt a vénembernek 
legalább utolsó perceiben, a saját nevét emlegetni, gondoltam, mert én még ilyen dühös, mint 
halálomban, életemben nem voltam soha, de azért azt hagytam, hogy az utolsó cigijét elszívja.

Egy szó, mint száz, én vagyok a ti nemzeti hősötök, a legsqótabb sqót, és igazán megköszön-
hetnétek, haver, hogy végül kinyírtam Turánt, már ha egy igazi sqót leturánozhatja a Dokit gyil-
kosság esetén, mert engem már rohadtul nem érdekel a Turánium titka, bőven elég belőle any-
nyi, amennyit tudok, hogy minél messzebb vagyok Sqóciától, annál boldogabb vagyok, és minél 
tovább nem jutok Turániumhoz, annál gyorsabban válnak cseppfolyóssá a szerveim, márpedig 
nem jutok, mert sokkal jövedelmezőbb áramfejlesztésre használni, mint egy magamfajta hős 
mutáns életét megmenteni vele, különben is, minek etessenek, ha úgyis újra megéhezem, szóval 
jobb is, hogy magával vitte a Doki azt az adócsaló titkát! – most már ordított,és vérben forgó 
szemekkel meredt rájuk. – És nektek van pofátok azt kérdezni, hogy ezek után kérdezgettem-e 
a titkáról? Mindent tönkretett a rohadt pasztilláival! – egyenesedett fel Dínó haragosan és utol-
jára, zölden villámló szemmel, ragyogva, rogyadozó léptekkel indult a szétrebbenő kutatók felé, 
kezében a Turcsi Lite dobozából hasított tőrrel hadonászva, mint egy késes jedi harcos, és noha 
Dínó mindent megtett, hogy ne így legyen, hiszen végig azt kiabálta, hogy ő csak ki akar jutni, 
mégis ő lett az utolsó sqót hős, igazán kár, hogy az interjú adatait 20 évre titkosították, miután 
a biztonságiak leszedték Dínót.

Írta: Vadkacsa
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A veganizmus
etikai meggyőződésből fakadó életmód, ami arra törekszik, hogy elkerülje az állatok kizsákmá-
nyolását, kihasználását, a velük szemben elkövetett kegyetlenséget, amennyire az lehetséges 
és kivitelezhető. Az első és legfontosabb lépés, hogy felismerjem, kisebb és nagyobb döntéseim, 
választásaim következményeiért felelős vagyok. Ami megveszek, amit megeszek, amit a teste-
men hordok vagy a testemre kenek, mind hatással van rám, más emberekre, állatokra és az élő 
környezet egészére.

Könnyen gondolok arra, amit egész életemben csináltam, és amit a körülöttem élők többsége 
tesz, „természetesként”. Ebben a kontextusban a „természetes” azt jelenti, olyasmi, amire a 
közösség magától értetődő dologként, evidenciaként tekint. Ezeknek a megkérdőjelezése men-
tális munkát, sokszor az önmagammal való fájdalmas szembenézést igényli. Mi az a közösségi 
értékrend, ami alapján az állatok kizsákmányolása, testük és testnedveik megevése helyes és 
morálisan igazolt? Az a hit, hogy mivel emberek vagyunk, olyan mértékben felsőbbrendűek va-
gyunk más állatokkal szemben, hogy jogunk van szinte bármit megtenni velük. Testük, életük, 
halálunk a miénk.

Az emberi faj ilyen felsőbbrendűségének hite azonban nem igazolható erkölcsileg. Az állati ere-
detű  anyagok használata a legtöbb ember életében teljes mértékben szükségtelen. A hús-, to-
jás-, tejmentes, kiegyensúlyozott növényi alapú étrend nem csak hogy lehetővé teszi az emberi 
élet fenntartását, de sok szempontból egészségesebb is, mint a „hagyományos” táplálkozás. A 
leggyakoribb krónikus betegségek (a szív- és érrendszeri betegségek vagy a felnőttkori diabé-
tesz) megelőzésében és kezelésében a növényi alapú étrend bizonyítottan hatékony.

Ételként az állati eredetű anyagokat leginkább megszokásból és „élvezeti értékük” miatt fo-
gyasztja az ember. Számodra mi fontosabb? A ízérzékelésben rejlő örömöd vagy egy állat szen-
vedése? Ha úgy gondolod, ez a szenvedés megfelelő ár az érzékleti örömödért, mit gondolsz 
arról, ha valaki szexuális örömöt él át disznók, lovak, halak kínzása és leölése közben? Morálisan 
igazolja-e az emberi öröm a tettet?

A 7,5 milliárd fős emberiség évente 70 milliárd állatot nevel fel saját használatára. Ezeknek az ál-
latoknak a döntő többsége gyárszerű környezetben születik meg, érik be és hal meg. A kapitalis-
ta ipar célja minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb költséggel minél nagyobb profitot termelni. 
Az ablakba kitett minimális állatvédelmi szabályok jó része leginkább olyan előírás, ami nem ró 
plusz terhet a termelésre. A húsáért tartott sertések, marhák és baromfik nagy része egészen 
kicsi ketrecekbe zárva vagy összezsúfolódva tölti életét, tenyésztésük és táplálásuk következ-
tében irtózatos iramban nő, és gyermek- vagy ifjúkorában kerül vágóhídra.

Sokan átérzik az emlősállatok és a madarak szenvedését, de az édesvízi és tengeri élőlények el-
fogyasztását nem bánják. A halak tőlünk nagyon különbözőnek, távolinak tűnnek, nehéz együtt-
érezni az ő fájdalmukkal. Az igazság azonban az, hogy idegrendszerük a miénkhez nagyon hason-
ló, a fájdalmat és félelmet az emlősökhöz hasonlóan érzik. A tengeri halak úgy halnak meg, hogy 
a mélyből hatalmas hálókkal kihúzzák őket. Sokan közülük a hirtelen, gyors nyomásváltozás mi-
att halnak meg, a többiek a levegőn egyszerűen megfulladnak. A vízbefojtást kegyetlenségnek 
érezzük, a levegőbe fojtás azonban hasonlóan lassú és gyötrelmes halálnem.

Dehát a tejtermékek és a tojás nem jár az állatok leölésével! A tehenek és a tyúkok boldogan éldeg-
élnek, mit bánják ők, hogy mi megesszük azt, amire nincs is szükségük! Az igazság azonban az, 
hogy ezek az iparágak legalább akkora, ha nem több szenvedéssel járnak, mint a hústermelés. Az 
emlősállatok nőstényei akkor termelnek anyatejet, ha szültek. Ehhez a teheneket leggyakrabban 
az angol állattenyésztő szakszóval „rape racknek” („erőszakoló ládának”) nevezett állásban, mes-
terségesen megtermékenyítik. Ehhez egy nyakig gumikesztyűs ember egyik kezével vállig benyúl 
a végbelükbe, a bélfalon keresztül tartja a méhüket, a jobb kezével pedig betolja az előzőleg bikák-
ról „lefejt” ondót. Közben fontos a tehén mozgását megakadályozni, mert – ki hinné? - ellenkezik.

A borjút születése után néhány napon belül elválasztják anyjától. Tápszeren nevelik, anyja tejéből 
pedig az emberek fagylaltot készítenek. Mint minden emlősállatnál, úgy a szarvasmarháknál is 
megjelenik születés után a kölcsönös kötődés, a tehenek napokig bőgnek az elválasztás után. 
Ha megéri őket addig tartani, a hím borjakat néhány hónapos korukban levágják, különben köz-
vetlenül születésük után ölik meg őket. A nőstény borjak visszakerülnek a rendszerbe. Ezek a 
tehenek ivarérett koruktól kezdve vagy terhesek, vagy minket szoptatnak. A fizikai megterhelés 
hatására 3-4 éves korukra annyira legyengülnek, hogy már nem „adnak” „elég” tejet, az iparnak 
nem éri meg fenntartani őket, így ők is vágóhídra kerülnek. (A szarvasmarhák megfelelő tartás 
mellett körülbelül 20 éves korukig élnek.)
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A tojásiparban a tyúkok apró ketrecben vagy rengeteg társukkal összezsúfolva, saját ürülékükön 
taposva élik le életüket. Tenyésztésük és speciális táplálásuk következtében szinte minden nap 
tojnak egy tojást. Ez az ő szervezetükre is lesújtó hatással van, néhány éves korukban kivonják 
őket a forgalomból. „Létrehozásukkor” a megtermékenyített tojásokból kikelő kiscsibéket nem 
szerint osztályozzák. A nőstények visszakerülnek a rendszerbe, a hímeket vagy pár hónapos 
korukban levágják, vagy azonnal megölik.

Egyesek azzal érvelnek, hogy az ipari állattartás valóban borzalmas, de a legeltetett állatok, a 
humánus körülmények között vagy háztájiban tartott állatok és a vadak élete más. Jobb esetben 
valóban kevesebb szenvedéssel van tele ezeknek az élőlényeknek az élete. A halál azonban halál 
marad, ahogy a használat is használat. Az embernek nincsen szüksége arra, hogy állatokat öljön 
le és tetemüket megegye. A „kevesebb szenvedés” és a „még kevesebb szenvedés” közül csak az 
utóbbi választása igazolható morálisan.

Fejben egyetértesz az fentiekkel, de érzelmileg nehéz összekötnöd az állatok szenvedését a tá-
nyérodon lévő étellel? Javaslom, hogy nézd meg az Uralom (Dominion, 2018) vagy a Földlakók 
(Earthlings, 2005) című filmeket, a Youtubeon mindkettőt megtalálod magyar felirattal. Nehéz 
és fájdalmas vágóhídi felvételeket, ürülékkel borított állatokat, fájdalmukban bőgő teheneket 
nézni, azonban az igazság az, hogy ezek a jelenetek emberi döntések következményei. A ka-
pitalizmus – ahogy minden mástól – a testünket tápláló ételektől is elidegenít minket. Az ipari 
állattartás képeit, a vágóhidakat nem véletlenül nem mutogatják nekünk. Ehelyett a tejesdoboz-
ról vidám, rajzolt tehenek mosolyognak ránk. Könnyű fejben elválasztani a terméket és a hozzá 
vezető utat. Régi szokásaimra visszatekintve tudom, hogy csak nagyon ritkán jutott eszembe a 
sajtról, a rántott húsról, hogy az miből, hogyan készült. De lehet, hogy nem te vágod el a torkát, 
nem te tartod szenvedéssel teli életben, de fizetsz azért, hogy mások ezt tegyék vele. Döntéseid 
támogatják a rendszert.

A vegán életmód együtt jár bizonyos áldozatokkal. Az addig megszokottól eltérő ételeket kell fo-
gyasztani, sokszor konfliktust kell vállalni az értetlenkedő barátokkal, rokonokkal szemben, akik 
hülyének néznek. Bőrcsizma és gyapjúpulcsi helyett más anyagból készült ruhát kell venni, és 
a kozmetikumok vásárlásakor oda kell figyelni, hogy létrehozásukkor kísérleteztek-e állatokkal 
(ezeken a termékeken általában megtalálod a „cruelty-free” jelszót). Ezek az „áldozatok” azon-
ban valójában csak kellemetlenségek, nem mérhetőek az állattenyésztés valódi áldozatainak fáj-
dalmához. Ezzel a döntéssel ugyanakkor együtt jár egy nagyon mélyről jövő, pozitív megköny-
nyebbülés és büszkeség is. Amikor tetteid és morális meggyőződésed (miszerint az állatkínzás 
helytelen) összhangba kerülnek egymással, az olyan, mintha egy hatalmas terhet tennél le.

Ha ügyesen, kiegyensúlyozottan hozod létre új étrended, számtalan pozitív egészségügyi válto-
zást is tapasztalhatsz, illetve tehetsz azért, hogy a leggyakoribb krónikus betegségeket, mint 
a szív- és érrendszeri betegségeket vagy a 2-es típusú cukorbetegséget elkerüld. A cikksorozat 
következő része a teljes értékű növényi táplálkozásról, annak egészségügyi hatásairól és kivite-
lezésének praktikáiról fog szólni.

Írta: Vellamo

SZITTYA EMIL

Csavargó és más furcsa magyarok
külföldön: az anarchisták
Az orosz forradalomról - bár nagyon sok hír jön róla - nagyon keveset tudunk. Csak annyi bi-
zonyos, hogy az orosz nép mindenre kapható, mert együgyű, jámbor, olyan mintha mindegyik 
orosz valami mesevilágnak volna a lakója, akivel szabadon játszhatnak a jó tündérek és gonosz 
manók egyformán. Azután még egy bizonyosság van ebben a forradalomban, hogy benne az 
anarchisták olyan szerepet játszottak, amelyre senki sem gondolhatott, legkevésbé ők maguk. 
Segítenek egy olyan mozgalmat, amelynek az a célja, hogy a háború szörnyűségeit megnyújtsák, 
sőt még növeljék is, mert hiszen az oroszországi új kormányzatnak az a célja, hogy fokozza az 
orosz nép és hadsereg lanyhuló harcos kedvét.

Az orosz forradalom, majd utána a háború is el fog múlni, ellenben az orosz anarchistáknak ez a 
sajátságos viselkedése még sokáig fölszínen marad és anarchista, meg egyéb forradalmi tanács-
kozásokon sokat beszélnek majd a dologról. Sőt már annak is híre jött, hogy a svéd fővárosban 
április elején kongresszust tartanak az anarchisták és megtárgyalják az oroszországi eseménye-
ket. Ennek a kongresszusnak a kapcsán írjuk meg, hogy azon részt vesznek Európa valamennyi 
országának anarchistái, s közöttük magyarok is, noha arról kevesen tudnak, hogy Magyaror-
szágnak is érdekes és ismert képviselői szerepelnek az anarchia nemzetközi piacain.

Természetes, hogy a mi anarchistáink nem Magyarországból mennek Stockholmba, hanem Svájc-
ból vagy más nyugati országból, ahol letelepültek. Ismeretes, hogy az anarchista ritkán él abban 
az országban, amelyből származott és amelyet a felforgató törekvések nemzetközi konventjein 
képvisel. Magyar anarchista idehaza jóformán nincs is. Ellenben például Németországban van 
egy nevezetes férfiú, dr. Steiner Rudolf, aki Magyarországról származott ki Németországba. 
Miskolcon született, és már a kamaszkoron is túl járt, amikor német földre került. Rendkívül 
tehetséges ember, aki már tizennyolc éves korában komoly német írókkal együtt komoly német 
irodalmat segített csinálni. Eletének ebben a szakában anarchista munkákat írt és személye-
sen terjesztette az anarchista eszméket. Később, amikor a német hatóságok keményen üldözni 
kezdték az anarchistákat, Steiner Rudolf címet és jelleget változtatott és felcsapott hivatásos 
szocialista apostolnak. Akkortájt szociáldemokrata iskolát alapítottak Németországban, és ő en-
nek a sajátszerű iskolának a tanára lett.

Ezen a ponton sem állapodott meg, hanem később teozófusnak nevezte magát, és bátor mesét 
költött és terjesztett el magáról. Azt mondotta, hogy őbenne újra testet öltött a Krisztus, és 
hogy megjavítja, megnemesíti az embereket. Ezt olyanformán végzi, hogy szeánszokat rendez, 
amelyeket csak olyanok látogathatnak, akik öt-hatszáz márkát fizethetnek belépődíj fejében. 
Nagyon általános tehát nemigen lesz a megváltás, amelyben Steiner dr. részelteti az embere-
ket, de mert a felvergődött miskolci zsidó fiú neve nagyon divatos Németországban, ő maga 
legalább nagyon meggazdagszik. Emberboldogító bölcseletének a buddhizmus az alapja, és ő is 
csak a Nirvánával biztatja, mint legvégső eredménnyel a benne bizakodókat. Nemcsak ezeken a 
drága gyülekezéseken hirdeti eszméit, hanem rengeteg könyvet is írt róluk, továbbá vándorló 
filozófusiskolát alapított, mely béke idején Európa nagyobb városaiban rendezett előadásokat és 
térítette vagy bolondította az embereket.
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Ugyancsak Magyarországot képviselte a német világban a nemrég elhunyt Schmitt Jenő dr., aki 
szintén anarchistának vallotta magát a szónak finomultabb értelmében. Schmitt Jenő Henriket 
Magyarországon kissé talán túlzott eszményiséggel ítélték meg, mert Németországban igen cé-
lirányos elveket vallott. Például a proletárokról azt tanította, hogy az elnyomatásuknak elsősor-
ban nem a gazdasági tényezők az okai, hanem ők maguk, mert nem állanak olyan szellemi magas-
laton, hogy már ne lenne szükségük az elnyomatásra, hogy már szabadon és jólétben boldogan 
élni képesek volnának. Az anarchizmusról is azt tanította, hogy főcélja nem a gazdasági előbbre 
jutás, hanem a szellemi haladás, mert bárhogy nyomorogjon is valaki, szellemileg elnyomni és 
rabságba vetni nem lehet. A német kormányzati ízlésnek megfelelő ilyetén elveinek köszönhette 
Schmitt Jenő, hogy Németországban szívesen látták és tűrték propagandáját, holott más, igen 
kevéssé gyanús idegenekkel szemben is roppantul türelmetlenek voltak, és a legcsekélyebb ok 
miatt már a legcsendesebb embert is kiutasították Németországból. Schmitt Jenő itthon is ilyen 
szelíd anarchista volt. Talán emlékeznek még reá egyesek, hogy Állam nélkül címen folyóiratot 
indított. Mikor aztán Erzsébet királynét az olasz anarchista meggyilkolta, Schmitt félt, hogy 
bármi tekintetben is kapcsolatba hozhatják az esettel, és lapjának címét rögtön megváltoztatta. 
Attól fogva Erőszaknélküliség volt a lap neve. Mikor azután látta, hogy idehaza végképpen nincs 
talaja eszméinek, kiment Németországba, s ezúttal végleg megtelepedett. Ott írta könyveit az 
eszményi államról, régi mesék bölcseletéről. Tolsztojról és egy egészen újfajta anarchizmusról, 
amelyet a szellem vallásának keresztelt el, és amelyre talán sokan kíváncsiak voltak, de az anar-
chisták semmi esetre sem.

Erzsébet királyné szörnyű megöletése más tekintetben is nagy zavart okozott a magyar anar-
chisták apró világában. Aki csak tehette, külföldre utazott. Ezek között volt egy Malaschitz nevű 
ember, Schmitt barátja, aki Zürichbe költözött és ott megalapította az első anarchista újságot 
Weckruf címmel. Ez a lap a svájci német anarchisták mozgalmában nagy szerepre vergődött, 
de Malaschitz rabja lett egy másik veszedelmes szenvedélynek is, az ivásnak, amely csakhamar 
megölte. Felesége, aki maga is anarchista, újra férjhez ment, ezúttal a híres svájci anarchistához, 
Trindlerhez.

Mintegy tizenöt évvel ezelőtt sokan emlegették nálunk egy Skarván nevű ezredorvost, aki an-
archistának vallotta magát, és emiatt kilépett a hadsereg kötelékéből. Az olasz Svájcban lévő 
Asconába költözött, ahol egy sereg meghibbant gondolkodású ember kis kolóniát alapított. De 
a magyar orvos még azt is összeférhetetlennek tartotta elveivel, hogy a svájci államnak adót 
fizessen, és emiatt el kellett hagynia a telepet. Egy Genf mellett lévő faluba költözött, s azóta 
tökéletes aszkéta életmódot folytat. Nemzetközi hírnevet az szerzett neki, hogy Tolsztoj legjobb 
barátai közé tartozott, és állandó levelezésben volt vele. A nagy orosztól még szinte annak ha-
lála napjáról is van levele. Vele együtt élt egy ideig Asconában BoérJenő is, aki Magyarországon 
tanár volt, ott pedig paraszti életet élt: földmíveléssel foglalkozott. Azért lett anarchista, mert 
szerinte a mai társadalmi rend nem tűri meg, hogy a tanító lelkiismerete és meggyőződése sze-
rint taníthasson.

A legérdekesebb Magyarországról kivándorolt anarchista Fried Lázár, tizenöt évvel ezelőtt ment 
ki Párizsba. Eredetileg szabólegény volt, de Franciaországban már a társadalom megreformá-
lásával foglalkozott. Maga köré gyűjtötte a francia fővárosban azokat a különös gondolkodású 
embereket, többnyire magyarokat, akik elégedetlenkedtek, és velük annak rendje-módja szerint 
kommunista telepet alakított Párizs mellett Vigneux-ben. Közösen építették fel házaikat, együtt 
művelték a földet és a háborút megelőző időben már oly fejlett volt a kolónia, hogy nyolc házban 

tizennyolc család élte a társadalomból önként kiközösítettek furcsa életét. A háború azonban 
beleszólt a sorsukba, és a sajátságos embereket egytől egyig internálták. Ennek a kolóniának 
volt lakója Weisz Jenő és Csényi Ferenc is, akik Batthyány Ervin lapjába, a Társadalmi Forrada-
lomba dolgoztak. Cikkeik miatt két-két esztendei fogházra ítélték őket, kitöltötték büntetésüket 
és azután a vigneux-i kommunista telepre költöztek.

Másik magyar szabólegény, név szerint Schwarcz Henrik Belgium fővárosában képviselte a ma-
gyar anarchistákat. Régebben a francia boiísforti kommunista és anarchista telepnek volt a ve-
zére, amelyet azonban a francia rendőrség szétrobbantott. A telepen pénzhamisító gépeket fe-
deztek fel, ám Schwarcz Henrik nagyon ügyes volt, és nem történt semmi baja. Franciaországot 
azonban el kellett hagynia, Brüsszelbe költözött, ott élt csendesen. Az anarchista mozgalomtól 
visszavonult és csupán pénzzel, tanácsokkal segítette a belga anarchistákat. Amikor a világhá-
ború kitört, Schwarcz rögtön az osztrák-magyar követségre sietett, és ott vasúti jegyet szer-
zett haza Magyarországra. A belga kormány azonban visszatartotta az egész vonatot, amelyen 
utazott, s amikor a belga katonaság kénytelen volt Brüsszelt kiüríteni, magával hurcolta bebör-
tönzött emberek egy részét is. Ezek között volt Schwarcz Henrik is, akinek további sorsáról mit 
sem tudni.

A londoni anarchista mozgalomnak szintén voltak magyar résztvevői, vezére pedig egy Grosz-
mann Rudolf nevű budapesti születésű ember volt, újságíró, akit a franciásan hangzó Pierre Ra-
mus néven ismert az anarchisták nemzetközi társasága. Ramus sokáig New Yorkban élt, számos 
munkáslázadásnak bujtogatója és vezére volt, és emiatt egy ízben börtönbe került. Hívei na-
gyobb összeget tettek le érte biztosítékul, a bíróság szabadon bocsájtotta, mire Ramus a tár-
gyalás elől megszökött. Az angol fővárosban telepedett meg, hamis néven élt, sőt német nyelvű 
anarchista lapot is alapított Freie Generálion címmel. Maga köré gyűjtötte London valamennyi 
anarchistáját, közötte Batthyány Ervin grófot is. Ehhez a társasághoz tartozott két magyar 
szabólegény, Róth és Heu is, akik az orosz forradalmárok részére bombagyártó telepet szervez-
tek. A rendőrség azonban leleplezte őket, menekülniök kellett. Batthyány gróf adott nekik pénzt 
az útra. A két anarchista szabólegény Ausztriába utazott és ugyancsak a gróf pénzén megalapí-
tották a Wohlstand für Alle című anarchista újságot és segítettek létrehozni Budapesten is egy 
anarchista lapot, amely Társadalmi Forradalom címen jelent meg.

A budapesti anarchista újság ugyan nem élt sokáig, mert Batthyány gróf megunta a pénzadást, 
ellenben Ramüs-nek Ausztriában igen erős anarchista mozgalmat sikerült teremtenie. A háborút 
megelőző időben már ötezer előfizetője volt lapjának, és csaknem mindegyik ipari szakmában 
szindikalista csoportot is szervezett. Amikor a háború kitört, Ausztriában természetesen letar-
tóztatták az összes anarchistát, köztük Ramus-t is, igazi nevén Groszmann Rudolfot.
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